STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ

Nařízení
č. 14/2011, kterým se mění Nařízení č. 6/2011, č. 9/2010, č. 1/2007, č. 8/2005, ve znění pozdějších
předpisů
Schváleno:

13.12.2011

Účinnost:

01.01.2012

Zpracovatel:

Kancelář tajemníka

Rada města Karviné na své schůzi dne 13.12.2011 vydala v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, toto
nařízení:
Článek 1
Změna Nařízení č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné
1.1

V čl. 2 odst. 2.1.2 se text „Odboru životního prostředí“ nahrazuje textem „Odboru stavebnímu a
životního prostředí“.

1.2

V první větě přílohy č. 1 se text „Odbor životního prostředí“ nahrazuje textem „Odbor stavební a
životního prostředí“.

Článek 2
Změna Nařízení č. 9/2010, o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve
sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků a vymezení chodníků, na kterých se
pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a
náledí
2.1

V čl. 3 odst. 3.2 se text „Odboru místního hospodářství“ vypouští.

Článek 3
Změna Nařízení č. 1/2007, kterým se vymezují oblasti obce s časovým a druhovým omezením
zásobování
3.1

V čl. 6 odst. 1 se text „Odboru dopravy“ vypouští.

Článek 4
Změna Nařízení č. 8/2005, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo
jejich určené úseky užít za cenu sjednanou
4.1

V čl. 3 odst. 3.1 se text „ Odbor dopravy“ nahrazuje textem „Odbor rozvoje“.

4.2

v čl. 3 odst. 3.2 se text „Odboru místního hospodářství“ nahrazuje textem „oddělení provozu a
údržby majetku Odboru majetkového“.

4.3

V čl. 3 odst. 3.3 se text „ Odbor dopravy“ nahrazuje textem „Odbor rozvoje“.
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4.4

V čl. 5 odst. 5.1 se text „Odboru dopravy“ nahrazuje textem „Odboru rozvoje“.

4.5

V čl. 6 odst. 6.1 se text „Odboru dopravy“ vypouští.
Článek 5
Zrušení nařízení č. 1/2006, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

5.1

Tímto nařízením se ruší Nařízení č. 1/2006, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských
osnov.
Článek 6
Účinnost

6.1

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. ledna 2012.

Tomáš Hanzel v. r.
primátor
Ing. Jan Wolf v. r.
náměstek primátora
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